
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi psychologa 

 Gorlice, 11 lutego 2022 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na: 

„Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej” 

 

§ 1 

Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

Oferta pn.: „Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej”. 
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 
4. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

§ 2 

1. Opis oferty: Pomoc psychologiczna w zakresie zdiagnozowania problemów rodzinnych i 
prowadzenia terapii dla osób doznających przemocy domowej udzielana byłaby wedle 
zaistniałych potrzeb po uprzednim skierowaniu osób przez pracowników socjalnych 
prowadzących program przeciwdziałania przemocy i realizowana byłaby w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1. 

2. Forma zatrudnienia – umowa zlecenia. 
§ 3 

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100 % 

§ 4 

Wykonawca składający ofertę załącza do niej następujące dokumenty: 
1) formularz oferty 
2) potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (CV) 
3) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w celu rekrutacji na prowadzenie pomocy 
psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych ”. 

§ 5 

Wymagania niezbędne do złożenia oferty: 
1. Wiedza i doświadczenie 

Wykonywanie w okresie dwóch ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 
jednej usługi zbliżonej do profilu zamówienia, przez co Zamawiający rozumie zrealizowanie usługi 
w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy domowej 

2. Osoby zdolne do wykonywania usługi: 
Wykształcenie wyższe psychologiczne i ukończone szkolenia przygotowujące do pracy  
z członkami rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienia 

 



§ 6 

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
Prosimy o podanie godzinowej stawki konsultacji prowadzonych przez w/w specjalistę. 
W cenę należy wliczyć: 
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą 
wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 

§ 7 

Miejsce i termin złożenia oferty: 
 Ofertę należy złożyć bądź przesłać w terminie do dnia 28.02.2022 r. na piśmie w zaklejonej kopercie 
w siedzibie zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 
Gorlice lub umieścić w urnie podawczej w MOPS. 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 
Oferta pn.: „Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej” 
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu jej składania. 
 Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

§ 8 

Powyższe zapytanie ma charakter informacyjny. 

 
 
 
 
 

Andrzej Przybyłowicz 
Kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorlicach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr. Tel………………………………………………. 

 

 Zamawiający: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice. 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty: „Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób 

doznających przemocy domowej” 

Oświadczam, iż oferuję wykonanie zamówienia: 

 

za cenę brutto: …………………………………………………………………………… zł. 

słownie: …………………………………………………………………………………………………zł. 

 

1. W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie 

zawodowe. 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

zgodnie z postanowieniami zaproszeniu do złożenia oferty. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego. 

 


